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Grollerveld-en esroutes  
 
De Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken (VDGO) zet zich in voor de leefbaarheid van het 
dorp Grolloo en Omstreken. Deze omstreken bevatten o.a. de buurtschappen Papenvoort en 
Vredenheim.  
 
Uit vragen en opmerkingen worden ideeën gegenereerd welke nader onderzocht zouden moeten 
worden. Veelal wordt er dan een werkgroep geformeerd, welke met enthousiasme en kennis het 
idee oppakt en uitwerkt. Zo is er eind 1997 een werkgroep aan de slag gegaan om zich bezig te 
houden met de landschappelijke aspecten van Grolloo en omgeving. Twee jaar na de start is er een 
rapport gepresenteerd waarin, o.a. op basis van een enquête onder de bevolking, een weergave 
werd gegeven van de huidige situatie en mogelijkheden om dit te verfraaien c.q. in de oude staat 
terug te brengen. Daar enkele voorstellen vrij ver gingen is er aan de uitvoering van de plannen tot 
op heden niet gewerkt.  
 
Daar de ogen werden gericht op al dat wat mooi is in en om het dorp kunt u zich voorstellen dat er 
een voorstel werd gedaan om een wandelroute rond Grolloo te maken.  
 
De ontwikkeling van de wandelroutes is gestart in het jaar 2000 en we zijn nu 22 jaar later en willen 
de dorpsommetjes opnieuw onder de aandacht brengen. We hebben inmiddels nieuwe digitale 
technieken en zullen deze inzetten voor het informeren van de wandelaars over al hetgeen tijdens de 
routes is te zien. 
 
In een beschrijving bij een wandelroute kun je nooit alles wat je zou willen beschrijven verwoorden. 
Er is getracht enige achtergrondinformatie te geven bij hetgeen u ziet. Hopelijk dat u door deze 
informatie meer gaat zien dan dat u op het eerste gezicht zou zeggen.  
Mocht u opmerkingen of suggesties hebben m.b.t. deze wandelroutes, neemt u dan contact op met 
het adres op de achterzijde van dit boekje. Bij voorbaat dank.  
 
De VDGO wenst u veel wandel en leesplezier! 
  



 
 

Groller Route 4,3 km 
 
Beschrijving Grollerroute  
 
1. We starten bij de Vredesboom* ( ook Vrijheidsboom) en lopen in westelijke richting, de 

Middenstreek in.  
a. Ten tijde van de ruilverkaveling* zijn wegen als de Middenstreek, Voorstreek, etc. 

geasfalteerd. Deze kern van het dorp is zeer oud en is tijdens de grote branden in Grolloo 
grotendeels gespaard gebleven. Een deel van de Saksische  boerderijen is verdwenen, 
een deel is verbouwd en een ander deel gerestaureerd.  

2. Na de boerderij met nummer 4 vindt u een steegje naar de Voorstreek. Links van dit steegje 
hebben aan de Middenstreek twee aan elkaar gebouwde boerderijtjes gestaan. De boerderij 
daarachter stond aan het steegje, behorende bij de Voorstreek. Hierdoor vindt u het 
huisnummer 7 bij de volgende boerderij aan de rechterkant. 

a. Voorstreek 7 is door afbraak van de twee boerderijtjes aan de Middenstreek komen te 
liggen.  



3. We steken de kruising over en vervolgen de route over de Amerweg. Rechts van deze weg liep de 
tram richting Amen.  

a. Terugkijkend moet u zich voorstellen dat de tram tussen de huizen 19 en 21 door liep. 
Hierdoor is het brinkje aan de Amerweg ontstaan.  

b. Aan de linkerkant zien we een tot wooneenheden verbouwde boerderij. Het beeld van 
het dorp verandert hierdoor weinig terwijl aan de grote vraag naar goedkopere 
huurwoningen tegemoet kan worden gekomen.  

4. We volgen de bocht naar links. Rechts lag een weiland dat 's winters dienst deed als 
natuurijsbaan, het Evenveen genaamd. De in 2020-2022 gebouwde huizen staat aan de weg 
Evenveen. De ijsbaan is verplaatst richting de Berenkuil met de ingang aan de Vredenheimseweg.  

5. De trambaan is ook hier herkenbaar. Het eerste deel van het in 2021 aangelegde fietspad volgt 
ongeveer de route van de tram. 

6. We gaan einde weg linksaf de Zuiderstraat in. De Zuiderstraat was vroeger slechts een 
zandweggetje en geen doorgaande weg. De boerderij op nummer 17 dateert van 1858. De 
boerderij op nummer 21 zelfs uit 1765. 
 

(Na nummer 19 kunnen we rechts de Zuideresroute nemen.)  
 
7. We gaan links de Schoolstraat in. Na een meter of 15 kunnen we links aan de vorm en de slootjes 

nog slechts moeizaam de vroegere brandkuil* zien.  
8. We volgen de Schoolstraat en kruisen de Zuiderstraat.  

a. We komen nu in de Kruisboomlaan. Deze huizen zijn destijds gebouwd om aan de 
behoefte aan woningen voor de oudere dorpsbewoners te voldoen. Op dit moment is dit 
juiste de jongste buurt.  

9. Terwijl de Kruisboomlaan links afslaat, gaan wij rechtdoor de Lienstukken in. Deze straat is de 
laatste uitbreiding die in Grolloo heeft plaatsgevonden. Een verdere uitbreiding in zuidelijke 
richting staat op stapel. Dit proces loopt al vele jaren. 

10. We komen op de Schoonloërstraat. We gaan links. We lopen de lommerrijke Schoonloërstraat uit 
en gaan rechtdoor de Hoofdstraat in.  

a. We zien rechts de pastorie en de Nederlands-Hervormde kerk. Links stond vroeger de 
Openbare Lagere School.  

11. We nemen het pad rechts (Harry Muskeepad) en u komt langs de Nederlands-Hervormde kerk* 
en de begraafplaats. We gaan op het fietspad rechts en vervolgens links de Meerkampsweg op.  

12. We gaan over de es, einde weg, links het Oosterpad op. We komen uit op het Oostereind en 
lopen in westelijke richting, Grolloo in.  

 
(Gaat u hier rechts, dan kunt u vanaf hier de Noorderesroute volgen.)  
 
13. De oude rietgedekte boerderij aan de rechterzijde, voordat u de rotonde oploopt, is het enige 

nog overgebleven pand dat de grote brand van 1915 heeft overleefd. De rest van de boerderijen 
aan de Hoofdstraat en het Oostereind is tijdens deze brand verwoest. Staan de "nieuwe" 
boerderijen allemaal met het voorhuis naar de straat, vroeger stonden deze andersom. De 
baanderhoek stond aan de weg. 

14. We lopen via de rotonde verder het dorp in. Het Oostereind gaat ter plaatse van de Rolderstraat 
over in de Hoofdstraat. 

a. De Rolderstraat was de vroegere hoofdweg en maakte met de Hoofdstraat en 
Schoonloërstraat deel uit van de Hereweg of Heerweg van Coevorden naar Groningen. 
Heer heeft hier de betekenis van leger. 

15. We gaan rechtsaf de Amerweg in. Hierna nemen we de eerste weg rechts. We lopen op De Pol.  
a. (Indien u rechtdoor loopt, richting De Berenkuil, dan kunt u vanaf hier de 

Westerveldroute volgen)  



b. U ziet aan de rechterkant Het Markehuis, het dorpshuis van Grolloo, het dorpshuis dat in 
1965 tot stand is gekomen na de grote ruilverkaveling*. Achter het dorpshuis staat de 
openbare basisschool "De Drift" (genoemd naar een pad waar  de schapen over werden 
gedreven) van Grolloo en liggen de sportvelden.  

16. We gaan links, nog steeds de Pol. We lopen dus om het huis met nummer 12. Hierin was vroeger 
ook een kruidenierszaak gevestigd evenals op De Pol 9.  

17. U gaat rechtdoor de Amerweg op.  
a. Het huis nummer 16 draagt de naam "Molenbarg". Aan het Meulendiekie, een niet  meer 

bestaand zandweggetje in westelijke richting, heeft vroeger een molen gestaan.  
18. We slaan links af de Voorstreek in.  

a. Het oude boerderijtje op nummer 4 is nu het Bluesmuseum. Hier heeft de band van 
Harry Muskee*, Cuby and the Blizzards, gerepeteerd en geleefd.  

b. Op de plaats van Voorstreek 2a stond vroeger de kluis, een gebouwtje met 
diepvrieskisten. Hierin konden de dorpsbewoners hun groenten en vlees invriezen. 

c. Het huis op nummer 5 staat op de plaats waar vroeger het melkfabriekje* heeft gestaan. 
De tramrails* liepen voor dit huis langs in de richting van Amen.  

19. Een eindje verder loopt u langs het borstbeeld van Harry Muskee*. U bent op de Hoofdstraat 
aangekomen en u ziet rechts het start- en eindpunt van deze route.  

 
We hopen dat u heeft genoten van deze tocht. 
  



Grolloo voor de ruilverkaveling 
  



Escomplex van Grolloo ten noorden van het 

dorp, omstreeks 1650 
 

 
 
  



Noorderes Route 8km 
 

 

Beschrijving Noorderesroute 

 

1. We starten bij de Vredesboom* (ook Vrijheidsboom) en lopen in zuidelijke richting, de 

Hoofdstraat in. 

2. We nemen het pad links (Harry Muskeepad) en u komt langs de Nederlands-Hervormde kerk* en 

de begraafplaats. We gaan op het fietspad rechts en vervolgens links de Meerkampsweg op. 

3. We gaan over de es, einde weg, links het Oosterpad op. We komen uit op het Oostereind en 

lopen in oostelijke richting, rechtsaf richting Papenvoort*.  

(Gaat u hier links dan kunt u de Grollerroute volgen.) 

4. Voor het landgoed “De Moere”* gaan we links af, langs het schouwpad aan de rechterzijde van 

de sloot. We zien aan de rechterkant de heide en jeneverbessen, overgebleven van wat eens 

uitgestrekte heidevelden en zandverstuivingen waren. 

5. We lopen met de sloot mee, rechts de bocht om. We blijven aan de rechterkant lopen. U volgt dit 

schouwpad tot dat u voor het Anderse diep uitkomt. Langs het diep lagen al heel lang de 

graslanden, ook wel maden of broeken genoemd. 

6. We gaan een eindje rechts, om vervolgens de dam over te gaan en langs de rechterkant van het 

diep terug te lopen, nu in noordelijke richting. 



7. U loopt door totdat u op de geasfalteerde weg “De Lagen” komt. Kijkt u in noordoostelijke 

richting, dan ziet u een deel van Papenvoort*. U gaat nu links richting Grolloo. De bossingels* 

welke parallel langs de weg Grolloo-Rolde lopen zijn vooral bij het wild in trek. Wij lopen daarom 

over het asfalt, einde weg rechts, de Noorderesweg op. 

8. We lopen nu over de noorderes. U komt op de Hogeveldweg en gaat hier links. We steken de 

weg Grolloo-Rolde over en lopen rechtdoor, de buurtschap Vredenheim* binnen. 

9. We gaan links het fietspad of de zandweg op. U volgt dit fietspad. U passeert een schitterend 

stukje natuurgebied, waarin eigenaar camping De Berenkuil een prachtige route heeft uitgezet 

met diverse interessante informatieborden. Rechts van u ligt camping De Berenkuil*. Aan de 

linkerzijde vindt u vlak voor Grolloo oude houtwallen*. Aan het einde van het fietspad ziet u 

rechts de poort van De Berenkuil. Rechts achter de poort ligt het openluchttheater*. U loopt 

rechtdoor en volgt de weg, Grolloo in. 

(Gaat u door de poort dan kunt u de Westerveldroute volgen.) 

10. U ziet aan de linkerkant Het Markehuis, het dorpshuis van Grolloo, het dorpshuis dat in 1965 tot 

stand is gekomen na de grote ruilverkaveling*. Achter het dorpshuis staat de openbare 

basisschool “De Drift” van Grolloo en liggen de sportvelden. U gaat rechtsaf.  

11. U gaat rechtdoor de Amerweg op. Het huis nummer 16 draagt de naam “Molenbarg”. Aan het 

Meulendiekie, een niet meer bestaand zandweggetje in westelijke richting, heeft vroeger een 

molen gestaan. 

12. We slaan links af de Voorstreek in.  
a. Het oude boerderijtje op nummer 4 is nu het Bluesmuseum. Hier heeft de band van 

Harry Muskee*, Cuby and the Blizzards, gerepeteerd en geleefd.  
b. Op de plaats van Voorstreek 2a stond vroeger de kluis, een gebouwtje met 

diepvrieskisten. Hierin konden de dorpsbewoners hun groenten en vlees invriezen. 
c. Het huis op nummer 5 staat op de plaats waar vroeger het melkfabriekje* heeft gestaan. 

De tramrails* liepen voor dit huis langs in de richting van Amen.  
13. Het huis op nummer 5 staat op de plaats waar vroeger het melkfabriekje* heeft gestaan. De 

tramrails* liepen voor dit huis langs in de richting van Amen. Een eindje verder loopt u langs het 

borstbeeld van Harry Muskee*. U bent op de Hoofdstraat aangekomen en u ziet rechts het start- 

en eindpunt van deze route. 

We hopen dat u heeft genoten van deze tocht. 

  



Grolloo 1650 
 

 

 

 

  



Westerveld Route 6km 
 

 

Beschrijving Westerveldroute 

 

1. We starten bij de Vredesboom* (ook Vrijheidsboom) en lopen in noordelijke richting langs de 

Hoofdstraat. 

2. We slaan links af de Voorstreek in, langs het borstbeeld van Harry Muskee*. 

a. Op de plaats van Voorstreek 2a stond vroeger de kluis, een gebouwtje met 
diepvrieskisten. Hierin konden de dorpsbewoners hun groenten en vlees invriezen. 

b. Het huis op nummer 5 staat op de plaats waar vroeger het melkfabriekje* heeft gestaan. 
De tramrails* liepen voor dit huis langs in de richting van Amen.  

c. Het oude boerderijtje op nummer 4 is nu het Bluesmuseum. Hier heeft de band van 
Harry Muskee*, Cuby and the Blizzards, gerepeteerd en geleefd.  

3. Rechts de Amerweg op. Het huis nummer 16 draagt de naam “Molenbarg”. Aan het 

Meulendiekie, een niet meer bestaand zandweggetje in westelijke richting, heeft vroeger een 

molen gestaan. 

4. We houden links aan, De Pol op. We gaan links richting de Berenkuil.  

a. Aan uw rechterhand vindt u Het Markehuis, het dorpshuis dat in 1965 tot stand is 

gekomen na de grote ruilverkaveling*. Achter het dorpshuis staat de OBS van Grolloo en 

liggen de sportvelden. 

b. Door de poort van de Berenkuil gelopen, zien we rechts het openluchttheater*.  

5. We lopen de Berenkuil* in en nemen links het zandpad langs de parkeerplaatsen. (Laatste pad 

voor de slagboom.) Dit pad was vroeger breder en werd door de boeren gebruikt om bij de er 

achter gelegen landerijen te komen.  

6. We gaan einde weg rechts, de Vredenheimseweg op. Vervolgens nemen we de zandweg links het 

bos in. Volg nu de aanduidingen door dit natuurterrein*.  

7. Na dit schitterende terrein komen we aan op de Amerweg en gaan op het fietspad rechts. Na de 

boerderij op nummer 69 gaan we links de zandweg op. Dit terrein is ingeplant in het jaar 2002 en 

is opengesteld particulier terrein. We lopen de zandweg af en komen op de Bosweg.  



8. We gaan links en nemen vervolgens de zandweg links, terug naar Grolloo. Deze zandweg wordt 

het Kerkepad* genoemd. We volgen deze oude weg, welke bijna parallel aan het Grolloërdiep* 

loopt. De oevers van het diepje kleuren hier en daar roestbruin. Dit komt door het aanwezige 

ijzeroer*. 

9. We steken de asfaltweg over (Elperweg) en volgen het diepje langs de linkerzijde. Op de 

volgende asfaltweg links (Soartendijk). 

(Steekt u de Saortendijk over en volgt u het diepje aan de rechterzijde, dan kunt u de Zuideresroute 

vervolgen.) 

10. Hierna einde weg links de Heetlagendijk op. U loopt Grolloo binnen en gaat rechtsaf de 

Zuiderstraat in. De Zuiderstraat was vroeger slechts een zandweggetje en geen doorgaande weg. 

De boerderij op nummer 17 dateert van 1858. De boerderij op nummer 21 zelfs uit 1765. 

11. We gaan links de Schoolstraat in. Na een meter of 15 kunnen we links aan de vorm en de slootjes 

nog slechts moeizaam de vroegere brandkuil* zien. 

12. We nemen het voet/fietspad links. Aan de rechterzijde van dit pad stond vroeger de openbare 

school van Grolloo. Op de Middenstreek aangekomen zien we rechts het start- en eindpunt van 

deze route. 

We hopen dat u heeft genoten van deze tocht. 

  



Escomplex van Grolloo ten zuiden van het dorp, 

omstreeks 1650 

  



Zuideres Route 6,7km 
 

 

 

Beschrijving Zuideresroute 

 

1. We starten bij de Vredesboom* (ook Vrijheidsboom) en lopen in westelijke richting, de 

Middenstreek in. 

2. We nemen het voet/fietspad links. Aan de linkerzijde van dit pad stond vroeger de openbare 

school van Grolloo. 

3. We gaan rechts de Schoolstraat in. Na een meter of 50 kunnen we rechts in de bocht aan de 

vorm en de slootjes nog slechts moeizaam de vroegere brandkuil* zien. 

4. Hierna einde weg rechts de Zuiderstraat in. De Zuiderstraat was vroeger slechts een 

zandweggetje en geen doorgaande weg. De boerderij op nummer 17 dateert van 1858. De 

boerderij op nummer 21 zelfs uit 1765. 

5. We gaan links de Heetlagendijk op. We lopen Grolloo uit en nemen de eerste weg rechts, de 

Soartendijk.  

6. Vervolgens gaan we links het schouwpad aan de rechterzijde van het Grolloërdiep* op. We lopen 

langs dit diep in zuidelijke richting. 



7. We steken de eerste dam in het diep over en houden links aan. We gaan langs de sloot en boswal 

en lopen via de Heetlagendijk (asfaltweg) weer richting Grolloo. 

8. We gaan het bosje aan uw rechterhand in. Dit bosje markeert de zuidkant van het dorp en biedt 

een fraaie blik op oud en nieuw Grolloo. Voordat u dit bosje inloopt, loopt u over de plaats waar 

het jaarlijkse paasvuur* werd gehouden. 

9. U loopt over de zuideres en komt op de Schoonloërstraat. We gaan rechts en lopen over het 

fietspad richting Schoonloo. We gaan links het Grolloërholt* binnen. De historische waarde van 

deze plaats wordt duidelijk uit tekst op de informatieborden. We volgen de route tot op het 

Oosterpad. 

10. We gaan rechts om vervolgens direct einde weg links te gaan, de Boerhaarsweg op. 

11. We nemen de zandweg aan onze linkerhand. We lopen nu langs de rand van de vroegere 

esgronden van Grolloo. De boerderijen in het veld zijn gebouwd tijdens de ruilverkaveling* 

Grolloo/Schoonloo ± 1964. 

12. Links hebt u een mooie blik op Grolloo. Rechts de staatsbossen, ingeplant waar vroeger de heide 

welig tierde. 

13. We volgen de aangegeven route door het bos en komen bij voormalige zandafgraving. Nu 

hebben de oeverzwaluw en de recreant er hun intrek genomen. Uitwerking van het gebied tot 

het Natuurpark Grolloo* is in gang gezet.  

14. Verder treffen we aan de rechterkant de heide en jeneverbessen van landgoed “De Moere”* en 

recreatieplas “De kleine Moere”. 

15. We komen uit op het Oostereind en lopen in westelijke richting.  

(Gaat u hier rechts, dan kunt u de Noorderesroute volgen.) 

16. Voor Grolloo gaan we links over de es het Oosterpad op. Hierna rechts de Meerkampsweg in. 

17. We gaan op het fietspad rechts en vervolgens links het pad langs de begraafplaats op. 

18. U komt langs de Nederlands-Hervormde kerk* op de Hoofdstraat. 

19. Op de Hoofdstraat aangekomen zien we rechts het start- en eindpunt van deze route. 

We hopen dat u heeft genoten van deze tocht. 

  



Achtergrond informatie 
 

Vredesboom 
De vrijheidsboom staat in het centrum tegenover bar-eetcafé 
Gerrie. Leerlingen van groep 8 van de Openbare Lagere 
School hebben deze Amerikaanse beuk geplant naar 
aanleiding van de bevrijding door de Canadezen in april 
1945. Meester Van der Wal had een lied geschreven.  
Onder de boom moet zich een fles bevinden met hierin de 
namen van de betrokken personen. 
In het jaar 2000 is ter gelegenheid van het evenement 
Grolloo is Zo! de kei geplaatst, opdat een ieder van de 
oorsprong van deze boom weet. Er is toen besloten eens in 
de vijf jaar op deze plaats aandacht te besteden aan 4 en 5 
mei. Om het belang van vrede aan te geven is op de 
plaquette het woord “vredesboom” aangebracht. 
 

 
 
 
 

 
Brandkuil 
Zoals in vele dorpen had ook Grolloo plaatsen waar water 
kon worden gehaald wanneer brand was uitgebroken. De 
brandkuil aan de Schoolstraat was zo’n plaats. Eerst met 
emmers en later met een door handkracht aangedreven 
pomp werd het water naar de brandhaard gebracht. Het 
vuur was een moeilijk te overwinnen vijand in de 
voornamelijk met rietgedekte dorpskern. Grolloo heeft twee 
grote branden gekend. De eerste in 1915 en de tweede in 
1922. 
 

  



Nederlands-Hervormde kerk 
 

Ongeveer in de 9de eeuw zal de bevolking in onze gemeente 
Christen zijn geworden. Rolde was het centrum, daar stond 
ook de moederkerk. Eeuwenlang gingen onze voorouders uit 
Grolloo en Schoonloo daar ter kerke. Dat duurde tot 1853. 
Toen ontstond de zelfstandige kerkgemeente 
Grolloo/Schoonloo met een eigen kerk en pastorie. De weg 
naar Rolde was lang en bezwaarlijk. Dat moest wel afbreuk 
doen aan het kerkelijk leven, dat sterk verweven was met de 
dorpsgemeenschap. Vandaar het streven naar eigen 
zelfstandigheid. De bouwkosten voor kerk en pastorie 
zouden f 10.000,-- bedragen. Een groot bedrag voor de ruim 
40 gezinnen in Grolloo en Schoonloo, met samen nog geen 
driehonderd inwoners. Vooral wanneer men bedenkt dat de 
toenmalige geldwaarde ongeveer 140 maal hoger was dan 
de huidige. Ruim de helft bracht de eigen bevolking op; het 
overige moest uit andere bronnen komen.  
De eerste kerkdienst van de eigen gemeente werd op zondag 
9 maart 1853 in de school gehouden. Van het begin af aan 
was het kerkelijk leven nauw verbonden met de 

dorpsgemeenschap. Het daadwerkelijk meeleven van de kerkeraad richt zich bij heuglijke en 
moeilijke tijden zoveel mogelijk op alle inwoners van Grolloo en Schoonloo. Ook omgekeerd geven 
bijna alle huishoudens een geldelijke bijdrage om het mogelijk te maken, dat de kerk in hun midden 
haar functie kan blijven vervullen. Dat zij dat inderdaad willen, is opnieuw gebleken bij de restauratie 
van kerk en pastorie in het jaar 1976, toen de offervaardigheid ook weer heel groot was. In 2002 
heeft de kerk opnieuw een grote opknapbeurt ondergaan, waarvoor door de bevolking financieel aan 
werd bijgedragen. 
Het pad, links van de kerk, is in 1921 gedeeltelijk verhard. Op speciaal verzoek van de kerkvoogdij is 
120 meter met klinkers bestraat. Vanaf de Hoofdstraat tot aan het hek van de begraafplaats. Deze 
weg was regelmatig onbegaanbaar, zodat men gebruik moest maken van de pastorietuin om de 
begraafplaats te kunnen bereiken. 
 
Een ander heuglijk feit in het kerkelijke leven van Grolloo vond plaats op zondag 14 augustus 1983. 
Toen werd officieel het orgel, een pneumatisch pijporgel, in gebruik genomen, waarmee voor het 
eerst in het 130-jarige bestaan van de kerk in Grolloo een echt orgel bespeeld kon worden. Daarvoor 
heeft men zich steeds moeten behelpen met een harmonium en later met een elektronisch orgeltje. 
Het nieuwe orgel is afkomstig uit de Jozefkerk in Assen. Ook de restauratiekosten van het orgel zijn 
door de kerkgemeente zelf betaald. Het geld werd verzameld via rommelmarkten, extra collectes en 
de verkoop van lepeltjes en kandelaars.  
 

  



Ruilverkaveling 
 
Ruilverkaveling Grolloo-Schoonloo is de naam van een 
project dat in 1951 werd aangevraagd. Er was geen toekomst 
op de kleine esakkers of akkertjes. Men kon hier niet 
rationeel en economisch werken. Ook de madegronden 
(natuurlijke graslanden) en ontginningsgronden werden 
meegenomen. Het ging totaal om 2908 ha grond. Het 
hoogste punt ligt ten zuiden van Schoonloo, 22 meter boven 
N.A.P. en het laagste punt bij het Amerdiep, 10 meter lager. 
Deze gronden wateren af op de Drentsche A. Elke boer had 
gemiddeld 10 percelen land. Er waren in 1951 nog 188 
gebruikers! De boerderijen lagen bijna allemaal in de dorpskern. 
Geasfalteerde wegen en fietspaden werden aangelegd. Waterlopen inclusief stuwen moesten het 
grondwaterpeil beheersbaar maken. Boerderijen werden deels uit het dorp verplaatst naar buiten 
het dorp. De kavels werden heringericht tot grotere percelen. Objecten met 
natuurwetenschappelijke waarde moesten gespaard blijven. In december 1959 werd het plan 
middels stemming aangenomen. Boeren betrokken nieuwe boerderijen, stopten of vertrokken naar 
elders. Boeren verhuisden naar grotere, vrijgekomen boerderijen. Kleine boerderijen kwamen te 
koop. De eerste stadsmensen deden hun intrede in het  dorp. In 1964 werden de eerste bedrijven 
opgeleverd. In 1968 was de verdeling een feit. Een productiviteitsstijging van 40% was bereikt. Een 
basis voor de nu aanwezige agrarische sector was gelegd. Deze sector zorgt voor het afwisselende 
cultuurlandschap dat tezamen met het natuurlandschap een boeiend geheel vormt. 
 

Harry Muskee en Voorstreek 4 
 
Dit is de boerderij waar Cuby and the Blizzards repeteerden 
voor onder andere de elpee “Groeten uit Grollo” die in 1967 
uitkwam. Drentse bluesmuziek die jaren achtereen furore 
maakte. Op de brink staat de bronzen kop van Muskee 
waarmee een stuk geschiedenis van Grolloo, het dorp waar 
hij zes jaar woonde, wordt vastgelegd. Voor de optredens bij 
Café Hofsteenge, stond de band in het begin op het biljart, 
want een echte installatie had men nog niet. Even verderop 
stond een onbewoonbare boerderij. Voor f 80,- per maand 
was Harry de huurder van een boerderij met slechts een 
werkend waterkraantje erin op de pompstraat. Café 
Hofsteenge werd het tweede huis, voor de maaltijd en de 
wc, want die was er ook niet. “Desolation”, “Groeten uit 
Grollo” en “Trippin through a midnight blues” zijn in de 
boerderij ontstaan. “Apple Knockers Flophouse” is een 
nummer dat is ontstaan in Grolloo. Het is Amerikaans "slang" 
voor een goedkoop logement voor de nacht. Het is een 
autobiografisch nummer over de gezelligheid van de 
boerderij in Grolloo. 
 

  



Melkfabriek 
 
Het gebouwtje verrees aan de kleine brink in Grolloo. Lange tijd werd het pand door de dorpelingen 
niet anders genoemd dan ,,'t oal fabriekie". Op 7 december 1894 werd de eerste melk ontvangen en 
de aanvoer bedroeg 600 liter. Elke boer moest zijn eigen melk naar de fabriek brengen. Veelal 
gebeurde dit met de kruiwagen of de handkar. De aanvoer van melk steeg jaarlijks, hetgeen 
natuurlijk ook een grotere productie van boter tot gevolg had. De afzet van dit product verliep echter 
niet op de wijze zoals het bestuur zich dat had voorgesteld en zoals wenselijk was. De coöperaties 
werden groter en uiteindelijk werd ook deze fabriek te klein. Op de plaats staat nu een woonhuis met 
de zelfde grootte. 
 

Tramrails 

 
De trambaan werd aangelegd, ook door Grolloo. De (E.D.S.)-tram (Eerste Drentsche 
Stoomtrammaatschappij) tufte met een snelheid van 50 km per uur door de Drentse dreven. De 
halte in Grolloo was op het brinkje tegenover de Merk tussen Hofsteenge en Gerrie, waar toen nog 
bakker Luinge woonde. Midden tegen het voormalige schoolplein lag de wissel. Men kon in Grolloo 
ook wagons op dood spoor zetten. In de richting Schoonloo lagen de rails rechts langs de straatweg 
en van Grolloo naar Amen voor "'t oal melkfabriekie" langs en precies tussen de boerderijen 
Amerweg 19 en 21 door en vervolgens steeds rechts van de weg richting Amen. Men kan hier de 
baan nog steeds terug vinden, maar de rails zijn opgebroken. In het begin van de jaren '20 kwamen al 
de eerste autobussen. Vele tramlijnen werden opgebroken, maar in Grolloo kwam de tram nog kolen 
brengen die dan op de halte uit de vrachtwagons konden worden gehaald. De laatste tram reed op 3 
maart 1947 en de bussen en vrachtauto's namen het vervoer over. 
 

Vredenheim 
Rond 1900 werd dhr. Lels, reder uit Rotterdam, eigenaar een terrein dat zich uitstrekte van de 
huidige ingang van De Berenkuil tot ver achter Vredenheim. In 1910 is hij begonnen met het stichten 
van enkele boerderijen. Daartoe liet hij een belangrijk gedeelte van het huidige Vredenheim spitten 
en bouwde hij een viertal boerderijen welke alle getooid werden met het opschrift Vredenheim. 
Deze eerste boerderijen staan er nog. Het betreft de huidige percelen Vredenheim 5, 6, 8 en 10. Dat 
Vredenheim al veel eerder werd bewoond bewijzen de vondsten van graven uit het laat-Neolithicum 
(2900-2100 v. Chr.) en de urnenveldenperiode (100-600 v. Chr.). 
 

  



Papenvoort 
Papenvoort is een gehucht, ontstaan langs de weg Rolde-
Borger. Uit de Provinciale Drentsche en Asser Courant komt 
het volgende bericht. 
“Papenvoort is een gehuchtje dat bestaat uit een paar 
boerenspullen en een stil caféetje. Verder is het plaatsje 
niets; het enige interessante is hoe het eigenlijk aan zijn 
merkwaardige naam is gekomen. Om daar achter te komen 
moeten wij terug gaan naar de zestiende eeuw. In één van 
de barre winters aan het einde van deze eeuw trok 
barrevoets een priester door het Drentse land. Hij schijnt 

onderweg geweest te zijn naar het Mariaklooster in het "eensaem oord in de marke van Witten 
onder Roldes Parochie" met een belangrijke opdracht. Voort trok hij door de verlaten velden totdat 
hij plotseling bij een stroompje stond dat onstuimig bruisend buiten zijn oevers was getreden. Een 
brug was er niet en er bleef de eenzame reiziger geen andere weg over dan het riviertje, waarop de 
ijsschotsen met vervaarlijke snelheid voortdreven te doorwaden. Hij slaagde daarin maar toen hij de 
overkant van het watertje had bereikt werd hij door de koude bevangen, zodat hij onmogelijk verder 
kon. In deze barre eenzaamheid sloeg zijn stervensuur. Mensen die de volgende dag eveneens deze 
weg volgden vonden aan de oever van het stroompje het bevroren lijk van de arme Kloosterling. 
Naar dit ongelukkig voorval aan de jonge Paap overkomen noemde men de plaats van het gebeurde, 
ter plaatse van het doorwaadbare stroompje: Papenvoort.” 
Bossingels 
De in de route aangegeven bossingels markeren de oostzijde van de es van Grolloo. De es, 
akkerbouwgronden rond het dorp, ging op deze plaats in oostelijke richting over in heideveld. De 
bossingels fungeren tevens als een noord-zuid passage voor het wild. Een snelweg voor dieren. 
 
 

Oude houtwallen 
De Noorderes wordt aan de westzijde begrensd door het 
bosrijke gebied van de Berenkuil. Honderd jaar geleden lagen 
hier nog uitgestrekte heidevelden met een paar 
zandverstuivingen. Eén ervan lag vlak tegen de es aan. Om 
verstuiving van het zand over de es tegen te gaan werden 
hier een paar houtsingels en een bosje aangelegd. 
Houtsingels en bosje zijn tot nu toe bewaard gebleven. Ten 
noorden hiervan lagen twee vennetjes met een bosje er 
tussen in. De vennetjes zijn nu ook omgeven door boompjes. 
De oude westgrens van de Noorderes is in zijn geheel 
bewaard gebleven; bosjes, houtsingels en vennetjes vormen 
hier tezamen een bijzonder fraaie en afwisselende rand.  
 

  



De Berenkuil 
 

Allereerst een beknopt stukje geschiedenis.  
Het was rond 1900 dat dhr. Lels, reder uit Rotterdam, 
eigenaar was van een terrein dat zich uitstrekte van de 
huidige ingang van De Berenkuil tot ver achter Vredenheim*. 
In 1934 heeft dhr. Lels al zijn bezittingen te Grolloo verkocht. 
De percelen bos waar later camping De Berenkuil zou komen 
werden voor f 2.000,-- gekocht door de heren Francken en 
Levy, waarbij eerstgenoemde eigenaar werd van het 
westelijke deel. De scheiding tussen de beide bospercelen 

werd gevormd door een afrastering van prikkeldraad welke van noord naar zuid door het bos liep. 
Dhr. Levy is slechts korte tijd eigenaar geweest van zijn terrein want hij verkocht het al spoedig weer 
aan een zekere mevrouw Van Rossum die zich hier als een gegoede dame ging vestigen. Op een 
tentoonstelling kocht zij een schilderij met daarop een villa met de naam "Berenkuil" en zij liet deze 
villa herbouwen bij de ingang van het landgoed.  
 
Mevrouw Van Rossum verkocht in 1952 haar totale bezit. Verschillende noordelijke gemeenten 
werden toen gezamenlijk eigenaar. Dit waren Rolde, Groningen, Hoogezand/Sappemeer en 
Veendam. Het waren genoemde gemeenten welke het terrein voor het eerst een 
kampeerbestemming gaven. Al snel bouwde men in totaal 24 fraaie huisjes verspreid door het bos 
welke in de zomermaanden verhuurd werden. Van de huisjes zijn er tegenwoordig maar enkele meer 
overgebleven omdat ze niet meer aan de eisen van de huidige tijd konden voldoen.  
Dhr. Mejan werd aangesteld als beheerder van de camping en hij betrok de villa bij de ingang. In zijn 
tijd werd het openluchttheater gerealiseerd en verscheen bij de ingang van het terrein een fraaie 
poort welke tot de dag van vandaag intact is gebleven. Op het bovengedeelte van deze poort werden 
de gemeentewapens bevestigd van de gemeenten die de camping in het bezit hadden. Tussen de 
gemeentewapens hing men een bord met daarop de afbeelding van een beer om daarmee de naam 
van de camping te symboliseren.  
In 1972 werd dhr. Zingstra, op dat moment ook al eigenaar van camping Witterzomer bij Assen, 
eigenaar van het gehele complex. Vanaf dat moment is het gehele terrein met de bebouwing in 
relatief korte tijd volledig van aanzien veranderd. Al met al is De Berenkuil in korte tijd onmiskenbaar 
een zeer moderne camping geworden waar het voor veel mensen goed toeven is.  
Voor Grolloo is de aanwezigheid van deze camping een belangrijk gegeven. Als in het zomerseizoen 
de camping bezet is dan betekent dat een plezierig stuk levendigheid in het dorp. Dat de relatie 
tussen camping en dorp plezierig is blijkt o.a. uit het feit dat in het voor- en naseizoen de inwoners 
van Grolloo gebruik kunnen maken van het zwembad in De Berenkuil. Wat daarnaast zeker niet uit 
het oog verloren mag worden is dat de aanwezigheid van zoveel vakantiegasten in Grolloo natuurlijk 
voor een belangrijke bron van inkomsten zorgt voor de plaatselijke middenstand en aldus bevordert 
de aanwezigheid van een dergelijke camping in zekere zin de leefbaarheid van ons dorp.  
 

Openluchttheater 
Dit openluchttheater (zie ook De Berenkuil) wordt in de 
vakantieperiode bijna dagelijks gebruikt door het 
recreatieteam van de camping. Gedurende de 
zomermaanden repeteert Spelgroep De Pol uit Grolloo eens 
per week in het theater, waarna meestal in augustus een 
aantal uitvoeringen worden gegeven. Het biedt plaats aan 
maximaal 400 toeschouwers. 
 
  



Natuurterrein  
 

In het bosgedeelte van de fam. Francken hebben de jongelui 
uit Grolloo aan de westzijde van de weg naar Vredenheim 
vroeger gedurende vele jaren een fietsracebaan gehad waar 
met name in de weken rond de T.T. in Assen druk gebruik 
van werd gemaakt. Een troubadour uit Grolloo, Henk 
Lanting, heeft dit verwoord in zijn lied “Franken zien bossie”. 
 
 
 
 

Kerkepad 
 
Kerkepad, dat waarschijnlijk van Amen naar Grolloo heeft gelopen. Het ligt achter de boerderijen 
langs de Amerweg. Het is een pad, dat daar langs kronkelt met een prachtige hout- of boswal, 
begroeid met oeroude eiken, elzen, lijsterbessen, hulstbomen en wilgen met hier en daar een paar 
berken, sommige gedrapeerd met een heksenbezem. De ondergrond is begroeid met bentgras en 
dichte braamstruiken en verschillende soorten planten. Het is een langgerekt stukje natuur, dat 
gelukkig behouden is gebleven.  
 
 

Grolloërdiep 
 

Het Grolloërdiep ligt in de nabijheid van het dorp nog op zijn 
oorspronkelijke plaats. De meanders zijn grotendeels intact 
gebleven net als de bosjes en de boswallen. Ten tijde van de 
ruilverkaveling is het diepje uitgegraven en van stuwen 
voorzien. Bij het dorp Amen is een groot deel van het oude 
diep bewaard gebleven. Hierlangs is een wandelroute 
uitgezet. Dankzij de brede schouwpaden langs het 
Grolloërdiep kan men vanuit Grolloo langs het diep naar 
Amen en verder wandelen. 
 

IJzeroer 
Omstreeks 800 jaar voor Christus begint voor ons land de 
IJzertijd. Vanaf die tijd beheersten de bewoners van deze 
streken de moeilijke techniek van het vervaardigen van 
bewerkbaar ijzer ofwel smeedijzer. De smid wordt dan een 
belangrijk man in de gemeenschap. Evenals zijn voorganger 
en collega de 'bronssmid' zal hij in hoog aanzien hebben 
gestaan wegens zijn kennis: hij bewaarde 'het geheim van de 
smid'.  
De oevers van het Grolloërdiep kleuren hier en daar letterlijk 

roestbruin. IJzeroer was op eenvoudige wijze in dagbouw te winnen in de beekdalen en venen. 
Eveneens was voldoende bos voorhanden om de brandstof houtskool te kunnen maken. Voor het 
bereidingsproces waren enorme hoeveelheden hout nodig en er mag van uit gegaan worden dat de 
aanmaak van houtskool een aanslag op het bosareaal in de streek heeft betekend.  
In de omgeving van Grolloo zijn de bewijzen gevonden dat op enige schaal aan ijzerbereiding is 
gedaan. Vindplaats van de afvalproducten van ijzerproductie, de zogenaamde ijzerslakken, is de 



omgeving van de Uytering, daar waar het Grolloërdiep ontspringt. IJzerslakken zijn nauwelijks te 
dateren maar omgevingsvondsten wijzen op een productie door de eeuwen heen van ongeveer twee 
à drie eeuwen voor Christus tot diep in de Middeleeuwen. IJzeroer werd nog tot ver in de twintigste 
eeuw gedolven. 
 

Paasvuur 
 

Een oud gebruik dat in Grolloo nog springlevend is, is het 
branden van het paasvuur op Paasmaandag. Vele inwoners 
van Grolloo en ook veel hier aanwezige vakantiegasten kijken 
ieder jaar opnieuw naar dit boeiende schouwspel. Wordt 
tegenwoordig veel hout naar de paasbult gebracht door 
Grolloër bevolking en aldaar hoog opgestapeld d.m.v. een 
kraan of shovel, vroeger waren de jongens en meisjes uit het 
dorp vaak wekenlang na schooltijd hard aan het werk om 
voldoende hout bij elkaar te krijgen. En de laatste zaterdag 

werd dan dit werk voltooid. De inwoners van het dorp legden dan brandbaar materiaal langs de weg 
zoals oud meubilair, korven, papier enz. dat vervolgens door de jongelui werd opgehaald. Terwijl ze 
een grote geleende boerenwagen door het dorp voortduwden zongen ze meestal het volgende 
liedje:  

“Hei'j nog olde maanden, 
die wij Paosen braanden, 
of 'n bossie stro of riet, 

aanders braandt  oes Paosvuur niet. " 
 
Nog niet zo lang geleden had Grolloo nog twee paasvuren. De dag dat het goed brandbare materiaal 
werd opgehaald ontspon zich altijd een hevige 'strijd' tussen de beide groepen jongeren rond de 
dorpssmid omdat deze veel goed brandbaar materiaal voorhanden had zoals bijvoorbeeld oude 
banden. Van deze activiteiten op de laatste zaterdag voor Pasen is niet veel meer over maar 
vermoedelijk zullen de vuren in Drenthe nog lang blijven branden. Ook hier staat de vruchtbaarheid 
weer centraal. Vooral vroeger waren de mensen veel meer op de natuur aangewezen dan wij 
tegenwoordig. En wanneer in het voorjaar door de eerste zonnewarmte de grond weer vruchtbaar 
werd was men zo blij en dankbaar dat men vreugdevuren ging ontsteken. Aldus is het paasvuur een 
heidens lentefeest; in de strijd tussen licht en donker wint het licht.  
 

  



Grolloërholt 
 
Het Grolloërholt is vele eeuwen het toneel geweest van 
belangrijke vergaderingen. Vergaderingen van de Landdag, 
Eigenerfden en Ridderschap, ook wel Staten van het 
Landschap Drenthe genoemd vonden meestal in het 
Grolloërholt plaats. Er is een grote opsomming te geven van 
staatkundig belangrijke vergaderingen. De laatste 
(staatskundige) vergadering werd gehouden op 29 april 
1696. Op deze vergadering wordt de belangrijke beslissing 
genomen dat het Stad-houderschap van Drenthe erfelijk zal 
zijn voor de nakomelingen van Prins Willem III. 
 

Natuurpark Grolloo 
 

Langs het Oostereind 
ligt sinds vele jaren 
zandwinplas De 
Moere. 
Staatsbosbeheer 
regio Groningen-
Drenthe is voornemens om de zandwinput na afloop van de 
huidige zandwinning te vullen met teelaarde dat van elders 
zal worden aangevoerd. Hiermee zal op een geheel andere 
wijze invulling worden gegeven aan de landschappelijke 

inpassing van de locatie dan in het Inrichtingsplan uit 1994 (onderdeel ontgrondingsaanvraag) is 
aangegeven. Het opvullen van de zandwinplas biedt echter mogelijkheden om de ecologische en 
dagrecreatieve betekenis van het terrein en de aansluiting op de omgeving te vergroten. Hierbij kan 
worden gedacht aan wandelen en actieve sporten (ATB-route, paardensport). Verblijfsrecreatie 
wordt niet ontwikkeld.  
 
 

Landgoed De Moere 
 

Vlak na de eerste wereldoorlog heeft de heer Van der Moer 
55 ha hei bij Grolloo gekocht en er een landhuis gebouwd. 
De heer Van der Moer was kapitein op de koopvaardij en 
wou in Grolloo genieten van de rust en ruimte. Een 
appelgaard, een moestuin, alles werd aangelegd. Voor twee 
van zijn werklieden heeft hij huizen laten bouwen in Grolloo. 
Zijn dochter Ank van der Moer groeide uit tot een groot 
toneelspeelster. Zijn kleindochter, Annemarie Oster, is 
tevens bekend van het toneel. Annemarie is ook schrijver en 

een fragment uit één van haar boeken vindt u hier geciteerd. 
“Laatst ben ik weer eens in Grolloo geweest. Nou, een gehucht is het nog steeds, maar van die heide 
is weinig over. En van De Moere evenmin. Het is nu een troosteloos pension waar ingenieurs van de 
NAM bivakkeren. De badkamer is kitchenette en op het strijkkamertje staat een computer. Op het erf 
wonen in twee aangrenzende caravans twee aangrenzende verpleegsters. Wat naast uw huis begon 
als een onschuldig zandafgraverijtje, is in de loop der jaren ontaard in een zandvlakte. En die poel is 
uitgegroeid tot een onnatuurlijk meer. Waar eens pluimstaartjes oplichtten tussen het paars en 



Hillechien, Annechien? en ik ons lieten kietelen in onze stenen stijlkamer, zie je zand en water zover 
het oog reikt. Waar eens jeneverbesstruiken de wacht hielden over de hei, lopen nu bloterikken. Uw 
grootgrondbezit is een recreatieoord voor naturisten. Zolang ze zich komen verpozen in 
gezinsverband, met gejoel, een bal en zonnige gezichten, alla. Maar wie zo'n beetje afgezonderd naar 
een denkbeeldige horizon ligt te turen om intussen zijn hand de vrije loop te laten – jongens of 
meisjesgek, dat maakt niet uit - moet van opa's erf worden geschopt.” 
 
 
 
 

 

 
 
 

Grolloo op internet 
www.grolloo.com 
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